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مقدمة :
ان عملية حتضير أو إعداد مشروع املوازنة
العامــة تعتبر أولى املراحــل والعمليات
التي حتكــم دورة املوازنة ومن أدقها أيضاً،
وذلك ألن نتائج هذا االعداد ومدى فعاليته
تؤثر في جميع مراحــل املوازنة الالحقة؛
تهتم الكثير من املُنشــآت بإعداد
لذلك
ّ
املالية اخلاصة بهــا في نهاية
امليزانيــة
ّ
ّ
املالية؛ من أجــل حتديد وضعها
الســنة
ّ
املالي خالل العام الواحد ،ودراســة نسبة
ّ
األربــاح واخلســائر املُؤث ّرة فــي عملها،
امليزانية بصورة
وتعتمــد مراحل إعــداد
ّ
الرئيسية
صحيحة على إدراك مكوناتها
ّ
املالية.
التي ُتثّل مجموعة من احلسابات
ّ
الهدف العام :
يهدف هذا البرنامج بشــكل رئيس إلى
تعريــف املشــاركني مبفاهيــم املوازنات
احلكومية و أهدافها.
األهداف التفصيلية :
أن يتمكن املشــاركون عند انتهاء احللقة
التطبيقية مما يلي:
7 7التعــرف علــى مفاهيــم املوازنات
احلكومية وأهدافها..
 7 7التعرف على أهم املمارسات الدولية
في إعداد املوازنات احلكومية.
7 7متكني املشــاركني باملســاهمة في
التخطيــط املالي وإعــداد املوازنات
ودراستها.

موضوعات الحلقة :
 遏 遏املمارســات احلديثة في التخطيط
املالي التشغيلي.
 遏 遏املنهج احلديث في إعــداد املوازنات
احلكومية.
 遏 遏التحليل والتقييم املالي للموازنات
احلكومية.
 遏 遏األساليب احلديثة في ترشيد االنفاق
احلكومي.
الفئة المستهدفة :
9 9األشــخاص املســؤولني عــن اتخاذ
القرارات اإلدارية واملالية في الشركات
والدوائــر احلكوميــة ذات العالقــة
بدراســة اجلدوى للمشاريع واملديرين
املاليني واحملاسبني واملدققني اخلارجني
والداخليني وجميــع من لهم عالقة
باألمور املالية واحملاسبية.
مدة الحلقة التطبيقية :
(  ) 20ســاعة تدريبيــة موزعة على ( ) 5
أيام  ،بواقع (  ) 4ساعات يومياً.
التكلفة المالية :
« « ٢٠٠ريــال للفــرد ( .عند ترشــيح
 3مشــاركني ســيتم منح مقعد
مجاني).
« «تشــتمل التكلفة أدبيــات احللقة
( كملف املتــدرب واملــادة العلمية
والشهادة ) واإلفطار.
« «يحصل املشــارك بعد نهاية احللقة
على شــهادة معتمــدة من معهد
اإلدارة العامة.

ملخص السيرة الذاتية:
د .جابر شعيب اإلسماعيل
المؤهالت العلمية والخبرات العملية:
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7دكتوراه في إدارة التمويل واالستثمار
واســتراتيجيات تطويــر العمــل
املصرفــي – جامعة اجلِنــان – لبنان
(بتقدير امتياز)2016.
7ماجســتير في سياســات توظيف
األمــوال  -جامعة حلب – ســورية –
.2010
7بكالوريــوس التجــارة واالقتصــاد –
قســم االقتصاد الدولي والتخطيط
– جامعة حلب – .2006
7يعمل حاليا ً عضــو الهيئة العلمية
في معهد اإلدارة العامة /ســلطنة
عمان.
7شــغل عدة مناصــب إداريــة عليا
في شــركات استشــارية ومهنية
متخصصــة فــي مجــاالت املالية
واالستشــارات االقتصادية ودراسات
اجلدوى واالستشارات اإلدارية.
7مــدرب إداري معتمد مــن جامعة
القاهرة.
7مدرب معتمــد في حقــوق امللكية
الفكريــة واملشــروعات الصغيــرة
واملتوســطة ,املنظمــة العامليــة
للملكية الفكرية .WIPO
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7مــدرب معتمــد مــن املؤسســة
البريطانية للتدريب و التطوير.
7مدرب معتمد من املركــز الكندي,
مونتريال.
متيز من قبل
7نال شـــهادات تقدير و ّ
العديــد من الهيئات واملؤسســات
والشــركات الكبــرى العاملة في
ســلطنة عمان والعديد من الدول
العربية.
7عمل استشــاري لــدى مركز إتقان
لالستشــارات االقتصادية ودراسات
اجلدوى ,ثم مديرا ً تنفيذيا له
7قدم حلقات إعالميــة متنوعة في
قنــوات متنوعة وآخرهــا تلفزيون
ســلطنة عمان للحديث عن إنشاء
املشــروعات اخلاصة وريادة األعمال
والتخطيط االســتراتيجي والقيادة
واملالية.
7قام بتقدمي عدد كبيــر من البرامج
املاليــة والتخطيــط والقيادة على
شكل مشــاريع متواصلة وبرنامج
تدريبــة داخــل ســلطنة عمــان
وخارجها.

